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Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pilna informācija par produktu un 
nosacījumiem ir atrodama vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē un Compensa Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumos Nr. CTA 2.2.15.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargā Apdrošināto no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem, saistītiem ar 
uzņēmējdarbības veikšanas gaitā trešajām personām radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Kas tiek apdrošināts?
Compensa piedāvā apdrošināt vispārējo civiltiesisko 
atbildību, veicot uzņēmējdarbību dažādās sfērās.

Noslēdzot Vispārējās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līgumu, Compensa apņemas 
atlīdzināt trešajām personām nodarītus tiešus 
zaudējumus, kas saistīti ar: segums ir spēkā:

 trešo personu mantai nodarītiem zaudējumiem;

 trešo personu dzīvībai un veselībai nodarītu  
kaitējumu;

 finansiāliem zaudējumiem, kas tieši izriet no trešās 
personas dzīvībai un veselībai nodarītā kaitējuma vai 
mantai nodarītiem zaudējumiem; 

 trešo personu tiesas izdevumiem, ja tiesa trešās 
personas prasību ir apmierinājusi un spriedums ir 
stājies likumīgā spēkā.

Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu Apdrošinātājs arī 
atlīdzina Apdrošinātajam ar Apdrošinātāju rakstveidā 
saskaņotos un pierādāmos pamatotos izdevumus, 
kas radušies sakarā ar pretenziju, ar zaudējumiem 
cēloniski saistīta notikuma izmeklēšanu, juridisko 
palīdzību, neatliekamo zaudējumu novēršanas un 
samazināšanas pasākumiem (glābšanas izdevumi). 
Minētie izdevumi tiek atlīdzināti arī tādā gadījumā, ja 
tiesa prasību pret Apdrošināto atzīst par nepamatotu 
un spriedums par to ir stājies likumīgā spēkā.

Papildus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
segumā var iekļaut dažādus paplašinājumus, 
piemēram,  Produkta atbildība;  Zaudējumi, 
kas radušies pēc pakalpojumu sniegšanas/darbu 
pabeigšanas;  Darba devēja atbildība;  Atbildība 
par videi nodarītiem zaudējumiem;  Atbildība par 
uzticēto kustamo un nekustamo īpašumu;

 Zaudējumi, kas cēlušies, veicot iekraušanas un 
izkraušanas darbus;  Apakšuzņēmēju atbildība; 

 Atbildība par zaudējumiem, kas radušies gala 
produkta ražotājam sakarā ar Apdrošinātā piegādāto 
produktu trūkumiem;  Atbildība par zaudējumiem, 
kas notikuši ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Kas netiek apdrošināts?
Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās, 
tad netiek apdrošināti:

  Zaudējumi, kas radušies sakarā ar 
uzņēmējdarbības  veikšanu bez atļaujas, ja saskaņā 
ar tiesību aktiem šāda atļauja ir nepieciešama;

  Zaudējumi, kas radušies sakarā ar priekšmetu 
pārvadāšanu vai piegādi;

  Zaudējumi, kuru segšana ir jebkura pienākums, 
pamatojoties uz garantijām par defektiem;

  Zaudējumi, ko nodarījis produkts, kas neatbilst 
normām, kuram nav derīgs apstiprinājums, 
sertifikāts, tehniskā atļauja vai cita atļauja, kas ir 
nepieciešama saskaņā ar valsts, kurā tas ieviests 
apgrozībā, tiesību aktiem;

  Zaudējumi, kam ir tīri finansiālu zaudējumu 
forma;

  Zaudējumi, ko nodarījis Apdrošinātā  
apakšuzņēmējs, piegādātājs vai cita Apdrošinātā 
nolīgta persona, izņemot Apdrošinātā darbinieku;

  Zaudējumi, kas ir saistīti ar zibens spērienu 
un citām dabas stihijām saskaņā ar īpašuma 
apdrošināšanas veidu;

  Zaudējumi, ko Apdrošinātā darbinieks ir nodarījis 
alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu toksisku vai 
psihotropu vielu iedarbībā;

  Zaudējumi, kas cēlušies, ekspluatējot vai lietojot 
sauszemes, ūdens vai gaisa transportlīdzekli, kā 
arī jebkuru citu ierīci, kas pēc savas konstrukcijas 
ir paredzēta personu vai kravu pārvadāšanai (šis 
izņēmums nav spēkā attiecībā uz ierīcēm, kas 
paredzētas pārvadāšanai pa sauszemi bez motora);

  Zaudējumi, ko izraisījuši Apdrošinātā sniegtie 
pakalpojumi, t.i., zaudējumi, kas cēlušies pēc 
pakalpojumu sniegšanas/darbu pabeigšanas.

  Zaudējumi, kas nodarīti Apdrošinātā 
darbiniekiem.



Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās, tad netiek atlīdzināti sekojoši zaudējumi:

  sagaidāmās peļņas atrāvums, līgumsodi un jebkura veida soda naudas vai citas līdzīgas sankcijas, kā arī nesamaksātie 
nodokļi un citi maksājumi, kuru samaksas pienākums izriet no likuma, līguma vai cita veida vienošanās;

  kas cēlušies vibrāciju vai satricinājumu rezultātā, balstošo konstrukciju novākšanas, pārvietošanas vai vājināšanas 
rezultātā, ka arī zemes gabalu vai ēku pamatu nosēšanās, nobrukuma, noslīdēšanas vai satricinājuma rezultātā;

  kas radušies trešajām personām nodarīto morālo kaitējumu rezultātā, tai skaitā zaudējumi, kas izriet no morālā kaitējuma 
par sakropļojumu vai izķēmojumu;

  kas atkārtoti cēlušies vienas un tās pašas kļūdas dēļ, kas jau iepriekš radījusi zaudējumus trešajām personām, ko 
jau iepriekš ir atlīdzinājis Apdrošinātājs, gadījumā, ja Apdrošinātais pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas nav veicis 
nepieciešamās darbības, lai novērstu atkārtotu zaudējumu rašanos.

Kur es esmu apdrošināts?
 Latvijas Republikas teritorijā, ja vien nav citas vienošanās.

Kādas ir manas saistības?
— Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniegt Apdrošinātājam visu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju, kas 
nepieciešama riska izvērtēšanai, kā arī nodrošināt Apdrošinātājam vai tā noteiktajam ekspertam iespēju veikt pārbaudes 
saistībā ar veikto apdrošināto komercdarbību, profesionālo darbību vai apsaimniekoto īpašumu, riska izvērtēšanai.

— Nekavējoties rakstiski paziņot Apdrošinātājam par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz apdrošināšanas līgumu;

— Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties, tiklīdz tas ir kļuvis iespējams, rakstiski paziņot 
Apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos vai par jebkuru notikumu, kas varētu būt iespējams cēlonis vai pamats 
pretenzijas vai prasības izvirzīšanai nākotnē;

— Iesniegt Apdrošinātājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanos.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic polisē norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas aizsardzība sākas un beidzas polisē norādītajā datumā un laikā, ja ir veikta prēmijas samaksa noteiktajā 
kārtībā, termiņā un apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu 
Apdrošinātājam un ievērojot apdrošināšanas līgumā/Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību.
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā.
Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekli, Jums ir tiesības atteikties no apdrošināšanas 
līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, rakstiski informējot Apdrošinātāju.


